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D - Carreira em Tecnologia
No próximo dia 12 será comemorado o Dia da Programação, e para celebrar e 
contribuir com uma das áreas que mais crescem no país, a Alura, plataforma 
online de ensino de tecnologia e negócios digitais, promove uma semana 
com conteúdos inéditos e lives com foco na carreira de programação e 
tecnologia. Mais de 20 experts de diversas áreas participam, como André 
Fatala, CTO da Magalu; Cecilia Fernandes, Head de Agile no Nubank; Fabio 
Kung, engenheiro de Software na Netflix, entre diversos outros grandes 
nomes do mundo tech. Para ver a programação completa e se inscrever, 
basta acessar o link: (http://www.alura.com.br/imersao-carreira-tech). 

E - Fashion Tech
A C&A Brasil, uma das principais empresas do varejo de moda omni-
canal do Brasil, está acelerando cada vez mais a digitalização de suas 
plataformas de vendas e dá mais um passo em busca de reforçar a 
sua área “Fashion Tech”. Para dar suporte a esse momento de trans-
formação, a companhia anuncia a abertura de cerca de 80 vagas para 
os cargos de coordenador e especialistas software engineer; UX , PO, 
UI, BI, Devs, entre outras posições. As oportunidades são para início 
imediato e o regime de trabalho poderá ser 100% em home office. 
Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever por meio da plataforma 
“Kenoby”: (http://jobs.kenoby.com/cea/job/oportunidades-digital-
fashion-tech/5f40342511ded27c2f1eae96?utm_source=CEA-Digital). 

F - Entrevistas Online
Adotadas ainda mais na nova rotina de home office pelas empresas, as en-
trevistas de emprego online devem permanecer no pós-pandemia. É o que 
aponta a pesquisa realizada com mil empresas por todo o país pela Weseek, 
HR Tech de consultoria de recrutamento e seleção digital da Catho, em 
que 48% das corporações respondentes afirmam que pretendem realizar 
processo de recrutamento de maneira remota. O levantamento, realizado 
em parceria com as empresas Catho, Gelatina, Sólides e Yube, mostra ainda 
que a prática de entrevista online pelas empresas quase dobrou de 23% 
para 42% durante os primeiros quatro meses da pandemia e que para 65% 
das companhias a inserção da tecnologia em processos tradicionais de RH 
trouxe confiança e inovação (http://recrutamento.weseek.digital/). 

A - Vendas Online
A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, acaba de 
lançar a Lojinha Stone. O objetivo da nova funcionalidade é oferecer ao 
lojista que ainda não vende online uma plataforma pronta, simples, fácil 
de usar e totalmente gratuita. Para começar a operar basta montar a 
vitrine virtual, inserir os produtos com foto, preço e descrição, e iniciar 
as vendas. A Lojinha Stone oferece autonomia total ao lojista, que estará 
no controle da operação online do seu negócio. Por exemplo, o empre-
endedor personaliza a sua loja e pode incluir, editar ou remover itens 
a qualquer momento. Além disso, o valor e a forma da entrega também 
são definidos por ele, que pode incluir quantos produtos quiser sem 
nenhum custo. Saiba mais em: (http://www.stone.com.br/venda-online/). 

B - Estágio em Direito
O Veirano Advogados anuncia a abertura das inscrições para o Programa 
de Estágio Start. O escritório possui diversas vagas em suas áreas de 
práticas nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo. É destinado aos 
alunos de graduação do curso de Direito com formatura prevista para 
julho de 2021/2022. É necessário estar disponível para estágio semanal 
de 30 horas. O processo será todo feito online! Os estagiários passam por 
etapas de treinamento e desenvolvimento que incluem apresentação de 
diferentes áreas de prática, encontro com sócios, palestras, julgamento 
simulado, mentoria e avaliação de desempenho. As inscrições podem ser 
feitas por meio do endereço (http://www.vagas.com.br/veirano-estagio).

C - Empreendedorismo para Jovens 
O Sebrae-SP acaba de lançar dois cursos online para incentivar atitudes 
empreendedoras entre jovens. O “Cheio de atitude! “ e “Criatividade” vem 
para tratar assuntos essenciais para o desenvolvimento do comportamento 
empreendedor de maneira leve e descontraída. Os cursos são voltados para 
estudantes do ensino médio (entre 15 e 17 anos) e totalmente gratuitos. Os 
dois cursos fazem parte do Programa “Vai lá e Faz!”, que em breve lançará 
também capacitação com os temas Plano de vida e carreira (Fui lá e fiz); O 
mundo do trabalho (Essa metamorfose ambulante); Meu sucesso e Oficina 
de pitch (Fala aí). Interessados podem se inscrever pelo site (http://bit.ly/3aY-
1zsh) . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800. 

G - Mercado de Impressoras 
Depois de um primeiro trimestre com alta de 4,1%, o mercado de impressoras 
voltou a cair. De abril a junho foram vendidas 386.194 impressoras, queda de 
41,2% em relação ao mesmo período do ano passado, e de 41,4% em relação 
aos três primeiros meses de 2020. Os dados são do estudo IDC Brazil Quarterly 
Hardcopy Tracker Q22020, realizado pela IDC Brasil, líder em inteligência 
de mercado, serviços de consultoria e conferências com as indústrias de 
Tecnologia da Informação e Telecomunicações. A migração para o home 
office reduziu dramaticamente o número de colaboradores nos escritórios, 
assim como o volume mensal de impressão nas empresas e as vendas de 
equipamentos para esse segmento, tanto no setor privado quanto público. 

H - Produtividade no E-commerce
A Descartes traz uma inovadora ferramenta voltada para o segmento de 
e-commerce. Trata-se da Peoplevox, sistema que proporciona a organização 
completa do comércio eletrônico, considerando os itens que se encontram 
no centro de distribuição e aqueles que estão disponíveis para compras no 
site, auxiliando na cadeia logística. O modelo de Fulfillment revela diversos 
serviços acoplados, dentre eles: Leitura do Código de Barras, Gestão do 
Inventário, Regras para impressão da ordem de serviço, Sistema de gerencia-
mento de Centro de Distribuição, Ordem de Vendas, Envio de Documentos, 
dentre outros. A ferramenta foi desenhada para apoiar organizações de 
diferentes portes, inclusive em grandes eventos do comércio, como Black 
Friday. Confira em: (http://www.descartes.com/pt-br/home-pt-br). 

I - Empresas Inovadora
O Grupo BMG figura, pelo segundo ano consecutivo, no TOP 3 do 
ranking 100 Open Startups, um dos mais importantes do segmento, que 
acaba de ser divulgado. A premiação reconhece novamente o trabalho 
realizado, destacando-o como a terceira grande empresa brasileira que 
mais se relacionou e desenvolveu projetos com startups no último ano, 
além de negociar e fechar contratos, sendo o primeiro colocado entre 
as companhias do setor financeiro. Natura e ArcelorMittal completam 
o topo da lista. O resultado é fruto, especialmente, da atuação do BMG 
UpTech, corporate venture que conecta as startups e o mercado.

J - Melhor Caminhão
Poucos meses após o seu lançamento no mercado brasileiro, o extra-
pesado Novo Actros foi eleito o melhor caminhão do ano na edição de 
2020 do “Prêmio REI – Reconhecimento à Excelência e Inovação”, tra-
dicional iniciativa da Automotive Business, mídia especializada no setor 
automotivo. Além disso, a Mercedes-Benz também foi reconhecida como 
“Empresa do Ano”, destacando-se pela inovação e revolução tecnológica 
presentes nas suas linhas de produção, veículos e serviços, que cada 
vez mais entregam soluções eficientes e rentáveis para os seus clientes.

Como definir o salário 
do empreendedor?

O conhecido pró-
labore, ou salário “pelo 
trabalho” é um dos 
temas mais polêmicos 
a ser definido em 
um planejamento da 
empresa

Apesar de ser um proces-
so opcional, são essas 
retiradas mensais que 

acabam sustentando, efetiva-
mente, o CEO ou empreende-
dor no início da startup. Alguns 
empreendedores não precisam 
do salário, enquanto outros 
dependem disso. Mesmo que 
ele não precise, ter um salário 
coloca um pouco de responsa-
bilidade e disciplina entre os 
próprios sócios e viabiliza uma 
forma de poder cobrar, porque 
o trabalho “está sendo pago”. 

As dúvidas nesse ponto são 
reais e bem fundamentadas. 
Afinal, qual o limite de retira-
das para que não prejudique 
o caixa? É uma conta difícil 
de se fazer, ainda mais tendo 
em mente que, quanto mais 
dinheiro sobrar, mais capital 
haverá para reinvestir e fazer 
o negócio decolar. O tema é 
controverso e não há um cer-
to ou errado mas, no geral, a 
definição deve considerar o 
momento do empreendedor, 
do mercado e, principalmente, 
da startup. 

Existem diversas maneiras 
de determinar o pró-labore, 
como realizar uma pesquisa e 
fazer um comparativo básico 
de empresas do mesmo está-
gio para encontrar uma média 
salarial, definir as atividades 
e tarefas que o profissional 
desempenhará e entender 
quanto custaria contratar 
um profissional externo para 
executá-las, entre outros. 

Essas bases darão um va-
lor estimado, que, junto ao 
histórico do empreendedor e 
seu momento de vida (idade, 
experiência, família) podem 
orientar a definição de um sa-
lário que deixará o profissional 
confortável e um pouco mais 
tranquilo para fazer a roda da 
startup girar. 

E quando pontuo conforto, 
não falo de esbanjar, mas 
delimitar um montante de 
retiradas mensais que o deixe 
confortável para cuidar de sua 
família e despesas pessoais 
de maneira “espartana”, mas 
o suficiente para ter a cabe-
ça focada no momento do 
negócio. Afinal, essa pessoa 
precisa estar livre de preo-
cupações para poder tocar, 
tranquilamente, o negócio 

sem grandes distrações. 
Lembro porém, que como 

fundadores, é natural que o 
salário seja abaixo do mercado 
no início do negócio, mas a 
existência de um valor defini-
do é saudável e faz com que a 
relação seja mais profissional 
e valorizada por todos. Em mi-
nha experiência, por exemplo, 
já vivenciei práticas em que 
sócios recebiam o equivalente 
a 30% do valor do mercado 
para a mesma função e, quando 
atingiram o break even, equi-
pararam suas retiradas a 100% 
de um salário do mercado. 

Ou seja, quanto maior forem 
os ganhos da startup, maior 
pode ser a fatia do empre-
endedor, a fim de mantê-lo 
motivado e valorizado como 
profissional. Vale ressaltar que 
o maior ganho do fundador são 
suas ações e que por isso algum 
sacrifício é aceitável. 

Para cenários em que há só-
cios investidores, é importante 
entender que esses sócios não 
trabalham diretamente para o 
negócio e não dependem da 
renda de retiradas mensais 
para se sustentar - não tendo 
também grandes preocupa-
ções se há ou não fluxo de 
caixa; ao contrário do empre-
endedor, que, além de atuar 
para si, acaba trabalhando 
para valorizar as ações dos 
investidores. 

Então, é justo que tenha 
uma remuneração a parte das 
ações. Se o empreendedor pre-
cisa de um salário, ele vai fazer 
bicos para ter uma receita, isso 
tira horas e o foco da startup. 
Ou seja, se ele não estiver 
empenhado 100% no projeto 
e não trabalhar (muito!) nisso, 
ninguém ganha! 

Nessa conta, o foco deve 
ser evitar ou minimizar os 
impactos da montanha russa 
emocional que é liderar uma 
empresa, diminuindo proble-
mas de impacto financeiro que 
afetam, enormemente, a saúde 
emocional do fundador, que é 
quem “faz a coisa acontecer”, 
efetivamente! 

A perda de tempo, energia 
e foco podem gerar mais 
estresse, conflitos interpes-
soais e diminuir a velocidade 
de crescimento da startup, 
fazendo com que isso tenha 
um custo muito mais alto que 
um salário. 

Pense nisso, faça as contas 
e valorize-se! 

(*) - É diretora geral da DiliMatch, 
consultoria estratégica para 

investidores  que aportam em 
iniciativas nacionais, e para startups 

que procuram por investimento 
(https://dilimatch.com/).

Fabiany Lima (*)

Desde ontem (1º), os 
empreendedores interes-
sados em abrir uma micro 
e pequena empresa con-
tam com mais facilidade 
e simplificação de proce-
dimentos para dar início 
ao seu próprio negócio. 
Entre as medidas que 
entraram em vigor está a 
que trata da dispensa de 
alvará de licenciamento 
de funcionamento para 
os negócios mantidos por 
Microempreendedores 
Individuais (MEI). 

Na prática, ao solicitar 
a abertura do negócio 
na categoria MEI, o em-
preendedor está auto-
maticamente liberado 
para o exercício das suas 
atividades, desde que 
manifeste concordância 
com o termo de ciência 
e responsabilidade dis-
ponível no momento da 
inscrição do negócio em 
(www.portaldoempreen-
dedor.gov.br). 

Em posse do documento 
emitido eletronicamente, 
o empreendedor é au-

Em posse do documento, o empreendedor é autorizado a 
iniciar as suas atividades de imediato.
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O PIB caiu 11,4 % na 
comparação com o 
segundo trimestre de 

2019. Ambas as taxas foram 
as quedas mais intensas 
da série, iniciada em 1996. 
No acumulado dos quatro 
trimestres terminados em 
junho, houve queda de 
2,2% em relação aos quatro 
trimestres imediatamente 
anteriores. Os dados foram 
divulgados ontem (1º) pelo 
IBGE.

No primeiro semestre de 
2020, o PIB caiu 5,9% em re-
lação a igual período de 2019. 
Nesta comparação, houve 
desempenho positivo para 
a Agropecuária (1,6%) e 
quedas na Indústria (-6,5%) 
e nos Serviços (-5,9%).

Em valores correntes, o 
PIB no segundo trimestre 
de 2020 totalizou R$ 1,653 
trilhão, sendo R$ 1,478 tri-
lhão em Valor Adicionado 
(VA) a preços básicos e R$ 
175,4 bilhões em Impostos 

O PIB do segundo trimestre foi afetado pelo auge das medidas de 
distanciamento social para controle da pandemia.
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Inflação pelo IPC-S 
encerra agosto 
com avanço 

O IPC-S de 31 de agosto de 
2020 subiu 0,53%, ficando 0,02 
ponto percentual (p.p) acima 
da taxa registrada na última 
divulgação. Com este resulta-
do, o indicador acumula alta 
de 1,58% no ano e 2,77% nos 
últimos 12 meses. Três das oito 
classes de despesa componen-
tes do índice registraram acrés-
cimo em suas taxas de variação. 
A maior contribuição partiu do 
grupo Educação, Leitura e Re-
creação (-0,47% para 0,05%). 
Nesta classe de despesa, cabe 
mencionar o comportamento 
do item passagem aérea, cuja 
taxa passou de -2,53% para 
1,88%. 

Também registraram acrésci-
mo em suas taxas de variação 
os grupos: Alimentação (0,72% 
para 0,81%) e Despesas Di-
versas (0,43% para 0,50%). 
Nessas classes de despesa, vale 
destacar o comportamento dos 
itens: óleos e gorduras (3,30% 
para 4,96%) e cigarros (0,51% 
para 1,06%). 

Em contrapartida, os grupos 
Habitação (0,62% para 0,54%), 
Vestuário (-0,20% para -0,45%), 
Transportes (0,83% para 0,80%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,55% para 0,53%) e Comu-
nicação (0,27% para 0,18%) 
apresentaram recuo em suas 
taxas de variação (AI/FGV). 

Isolamento social faz PIB recuar 
9,7% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) teve queda de 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com 
o trimestre anterior

representam 95% do PIB 
nacional. Já a agropecuá-
ria cresceu 0,4%, puxada, 
principalmente, pela pro-
dução de soja e café. “Esses 
resultados referem-se ao 
auge do isolamento social, 
quando diversas atividades 
econômicas foram parcial 
ou totalmente paralisadas 
para enfrentamento da 
pandemia”, disse, em nota, 
a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca 
Palis.

Pelo lado da demanda, a 
maior queda foi no consumo 
das famílias (-12,5%), que 
representa 65% do PIB. “O 
consumo das famílias não 
caiu mais porque tivemos 
programas de apoio financei-
ro do governo. Isso injetou 
liquidez na economia. Tam-
bém houve um crescimento 
do crédito voltado às pessoas 
físicas, que compensou um 
pouco os efeitos negativos”, 
afirmou Rebeca (ABr).

sobre Produtos líquidos de 
Subsídios.

Segundo o IBGE, o PIB do 
segundo trimestre foi afeta-
do pelo auge das medidas de 
distanciamento social para 
controle da pandemia da Co-
vid-19, adotadas em vários 
pontos do país a partir de 
meados de março. O PIB está 
no mesmo patamar do final 

de 2009, quando ocorreu o 
auge dos impactos da crise 
global provocada pela onda 
de quebras na economia 
americana.

Segundo os dados, a retra-
ção da economia brasileira 
resulta das quedas históri-
cas de 12,3% na indústria 
e de 9,7% nos serviços. So-
mados, indústria e serviços 

Medidas que simplificam ambiente 
de negócios entraram em vigor

torizado a iniciar as suas 
atividades de imediato, mas 
fica ciente de que deve atuar 
de acordo com os requisitos 
legais que envolvem aspec-
tos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança 
pública e  uso e ocupação 
do solo, entre outros. 

O termo também deixa 
claro que o negócio pode 
ser fiscalizado pelo poder 
público, até mesmo se for 
instalado dentro da própria 
residência do empreende-

dor. Também começou a 
valer a Resolução nº 60 que 
regulamentou a criação de 
subcomitês estaduais para 
estimular e desenvolver 
ações voltadas à simplifi-
cação e desburocratização 
do registro e legalização 
de empresários e pessoas 
jurídicas nos estados e 
municípios. A coordena-
ção dos trabalhos caberá 
ao presidente da Junta 
Comercial do estado (AI.
Sebrae).


